
 

 

 

  

 

In mei 2021 werden 28.509 vacatures rechtstreeks aan VDAB gemeld in het Normaal Economisch Circuit zonder 

Uitzendopdrachten(1). Tijdens de voorbije twaalf maanden ontving VDAB 274.425 vacatures.  

 

Voor elke maand van de voorbije vijf jaren wordt het aantal in die maand 
ontvangen vacatures getoond. De maand-op-maand evolutie en de 
seizoenschommelingen zijn duidelijk. Ook is zichtbaar hoe een bepaalde 
maand scoort in vergelijking met dezelfde maand in andere jaren. 

 

 

Voor elke maand wordt het aantal in de voorbije twaalf maanden 
ontvangen vacatures getoond. De seizoensinvloeden zijn in deze 
grafiek niet zichtbaar en de trend is duidelijker.  
 

  Ontvangen vacatures 
    in de laatste maand in de laatste 12 maanden 

    mei 2021 
verschil met 

mei 2020 
mei 2021 

verschil met 
mei 2020 

    28.509 +75,9% 274.425 +4,3% 
Studieniveau Geen vereiste of max. 2e gr 13.018 +87,9% 110.701 +3,4% 
  Middengeschoold 5.538 +32,2% 58.291 +4,5% 
  Hooggeschoold 9.953 +95,8% 105.433 +5,1% 
Circuit Vast 21.160 +82,9% 196.900 +4,2% 
  Tijdelijk 7.349 +58,6% 77.525 +4,6% 
Middengeschoold : 3e en 4e graad secundair onderwijs / Hooggeschoold : hoger beroepsonderwijs en bachelor- en masterdiploma's. 

 

Ontvangen vacatures 

In mei 2021 werden 28.509 vacatures rechtstreeks aan VDAB gemeld in het Normaal Economisch Circuit zonder 
Uitzendopdrachten (NECzU, zonder vacatures van wervings- en selectiekantoren). Dat is 75,9% meer dan in mei 2020. Het hoge 
verschilpercentage vloeit enerzijds voort uit het hoge aantal gemelde vacatures, wat in lijn ligt met andere positieve signalen over 
economisch herstel. Anderzijds werd in mei 2020, toen ons land nog in gedeeltelijke covid19-lockdown verkeerde, een bijzonder  
laag aantal vacatures gemeld.  
 

De voorbije twaalf maanden werden 274.425 vacatures gemeld aan VDAB. Dat is 4,3% meer dan in de periode van twaalf maanden 
daarvoor. In april was er nog sprake van een daling met 4,4%. 
  

                                                           

1 Alle cijfers in dit Vacaturebericht slaan op de vacatures in het Normaal Economisch Circuit (zonder Uitzendopdrachten) die 
rechtstreeks aan VDAB gemeld zijn, behalve onder het titeltje ‘Wervings- en selectiekantoren, uitzendarbeid en studentenjobs’. 
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Sectoren 

 Ontvangen vacatures 

 in de laatste maand in de laatste 12 maanden 

  mei 2021 
verschil met 

mei 2020 
mei 2021 

verschil met 
mei 2020 

Enkele goed scorende sectoren         
Energie, water en afvalverwerking 328 +139,4% 2.665 +45,2% 
Metaal 681 +191,0% 5.636 +44,4% 
Vervaardiging van bouwmaterialen 124 +100,0% 1.176 +32,7% 
Financiële diensten 182 +133,3% 2.362 +23,9% 
Openbare besturen 1.283 +99,5% 13.337 +18,4% 
Enkele minder goed scorende sectoren         
Dranken, voeding en tabak 656 +103,1% 5.124 -8,6% 
Primaire sector 714 +75,0% 4.728 -12,1% 
Grafische nijverheid, papier en karton 101 +36,5% 1.023 -12,2% 
Overige industrie 127 +67,1% 1.609 -16,4% 
Horeca en toerisme 1.420 +680,2% 8.186 -17,7% 

 

Het aantal sectoren dat meer vacatures meldt in de laatste twaalf maanden dan in dezelfde periode ervoor neemt toe. Energie, 
water en afvalverwerking en Metaal zijn de sterkst groeiende sectoren. Ook Vervaardiging van bouwmaterialen, Financiële diensten 
en Openbare besturen behoren tot de goed scorende sectoren. 

Andere sectoren hebben de afgelopen twaalf maanden veel minder vacatures gemeld dan het jaar voordien. Sommige sectoren 
hebben sterk te lijden onder de covid19-crisis. Over twaalf maanden gezien zijn vanuit Horeca en toerisme bijna 18% minder 
vacatures gemeld. Toch vindt er een duidelijke inhaalbeweging plaats: in de voorbije maand zijn er bijna acht keer zoveel vacatures 
gemeld als in mei 2020. De uitzonderlijke procentuele toename heeft uiteraard te maken met het lage aantal gemelde vacatures in 
mei vorig jaar alsook met de gedeeltelijke heropstart van de horeca op 8 mei en de voorziene volledige heropening op 9 juni. Ook 
Overige industrie, Grafische nijverheid, papier en karton, de primaire sector en Dranken, voeding en tabak behoren tot de minder 
goed scorende sectoren maar meldden de afgelopen maand meer vacatures dan in de maand mei 2020. 

 
Wervings- en selectiekantoren, uitzendarbeid en studentenjobs 

 

 Ontvangen vacatures 

  in de laatste maand in de laatste 12 maanden 

  mei 2021 
verschil met 

mei 2020 
mei 2021 

verschil met 
mei 2020 

NECzU rechtstreeks gemeld aan VDAB 28.509 +75,9% 274.425 +4,3% 
NECzU via wervings- en selectiekantoren 21.722 +117,0% 180.934 -24,4% 
Uitzendarbeid 88.936 +80,2% 855.476 -4,3% 
Studentenjobs 4.449 +120,6% 27.804 -34,1% 

 

De vacatures uit het NECzU die rechtstreeks gemeld werden aan VDAB komen hierboven in detail aan bod. Daarnaast zijn er 
vacatures uit het NECzU via wervings- en selectiekantoren, vacatures voor uitzendarbeid en vacatures voor studentenjobs. Enkele 
kleinere arbeidscircuits worden in de tabel niet getoond. 
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Toelichting 

De Arvastat-toepassing biedt snel en eenvoudig statistieken over de werkloosheid en de vacatures in Vlaanderen. Arvastat 
kan u raadplegen via deze link: arvastat.vdab.be. 

Er is ook een gedetailleerde toelichting bij de tabellen (met definities, indelingen en waarnemingsveld) beschikbaar op 
https://arvastat.vdab.be/arvastat_help.html. 

 

 

Meer info 

VDAB Studiedienst 

Keizerslaan 11 — 1000 Brussel  

studiedienst@vdab.be  

vdab.be/trends  
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